
Leen Voet 
PEINTURE INACHEVE DE MADAME T. 
trampoline 
05.05.2016 – 28.05.2016 

 

22 feiten (vernomen uit goede bron) 

 

1 – Leen Voet heeft de werken van deze tentoonstelling op doek geschilderd in olieverf van Couleurs 
Leroux en Blockx. 

2 – Alle werken in deze tentoonstelling werden één na één gerealiseerd tussen juni 2015 en april 2016. 

3 - Sommige schilderijen werden na het drogen aangepast. 

4 – De 22 schilderijen van deze reeks zijn gebaseerd op tekeningen of schilderijen van 
amateurkunstenaars en tonen telkens één of meerdere huisdieren. 

5 – Alleen het schilderij van de duif brengt een opgezet dier in beeld. 

6 – De werken van de amateurkunstenaars werden te koop aangeboden op Kapaza en Hebbes.  

7 – De meeste zoekertjes zijn intussen niet meer terug te vinden op het web. 

8– Leen Voet heeft beslist om de beelden van de amateurkunstenaars niet te tonen. 

9 – Het oudste werk zou dateren van 1938. 

10 – De titels van de 22 schilderijen stemmen overeen met de omschrijvingen in de zoekertjes online. 

11 – De spellingsfouten en interpunctie werden overgenomen van deze zoekertjes. 

12 – De titel van de tentoonstelling is ook de titel van het schilderij met de merrie en hengst op gele 
achtergrond. 

13 - Deze titel wordt ook gebruikt voor de volledige reeks schilderijen. 

14 – De afmetingen van de schilderijen stemmen soms overeen met die van de gekopieerde werken. 

15 – Het kleinste schilderij van de tentoonstelling, H. Schmidt Akt Katze, meet 48 x 34 cm. 

16 – Het grootste schilderij van de tentoonstelling, Paard hengst, meet 89 x 65,5 cm. 

17 – De formaten van de schilderijen bepalen de prijs volgens de verhouding : 1 cm² = 1 €. 

18 – Alle schilderijen zijn in potlood gesigneerd door Leen Voet en gedateerd op de achterkant. 

19 – Ter gelegenheid van de tentoonstelling geeft trampoline books een kunstenaarsboek uit waarin 
de 22 voorbereidende tekeningen van Leen Voet gereproduceerd zijn. 

20 – De lijntekeningen zijn met een tekentablet getekend in Illustrator. 

21 – Op zaterdag 21 mei zal ze 22 exemplaren van haar kunstenaarsboek inkleuren ter gelegenheid van 
het Antwerp Art Weekend (een verschillende tekening in ieder exemplaar). 

22 – Leen Voet heeft twee katten, ze heten Fenton en Telmo. 

 

Simon Delobel, 04.05.2016 


